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 ؟؟؟ السؤال الذي يطرح نفسه جليا لماذا االهتمام بالتقويم اآلن

حلة لكن االهتمام بدأ في هاته المر 2691بالرغم من أن موضوع التقويم موجود في التشريع منذ 

 :األسباب فيما يلي
 

 .و التعليم ألن حصة كبيرة من النفقات العمومية تخصص للتربية  -2
 . ألن مشكلة التقويم تمس بصفة حتمية كل المشاكل األساسية للبيداغوجيا -2

فهو ضروري ليس للتالميذ فحسب بل لألساتذة، ومسيري المدارس ومسؤولي المنظومة  -0
 التربوية

 .خالل عدة سنوات    التربويةإحصائيات أدائية للمنظومة  -1

 
الموضوعية نجد أن التقويم في ميدان التربية واسع، ويمكن حصر المعطيات انطالقا من هذه 

 :التساؤالت التالية في االنشغاالت الحالية األساسية حول التقويم في مجتمعنا
 

2 

1  

3  

 

ليم بر التاريخ الطويل في أشكال التعالتقويم ليس عمال جديدا في المجال التربوي فقد مورس ع        
ة من ــــاع من االختيار وعلى أساس ذلك تتخذ مجموعحيث المتعلم يتعرض لعدة أنو ةالمختلف

 :اإلجراءات

 التصفية، االختيار، الترقية، الطرد، مواصلة التكوين أو عدم مواصلته 

  واعتاد التالميذ بذلك الربط بين العالمة والتقويم إلى درجة التساؤل عندما ننجز عمال ما إذا كان
النشاط ذاته وتجاوزت النقاط وظيفتها لتصبح أداة  ؟ فهم متحمسون للنقطة أكثر من سينقط أم ال

ألمر الذي ذهب بالكثير من التالميذ إلى الرفض على أن يكشفوا عن ضعفهم اللضبط والعقاب 
والصعوبات التي تعترضهم ويحاولون تفادي ذلك ولو تطلب األمر وسائل غير مشروعة 

 .كالغش

  أن الهدف منه سواء في دورة أو مقرر أو وبذلك تأسس مفهوم التقويم على وظيفة أحادية ترى
ذا التقويم ـدرس هو تقدير معدل عام سنوي للتلميذ يمكنه من النجاح أو الفشل وبذا يفرض ه

 .سلطوية المدرس

  وال يظل إنجاز التلميذ ألعمال ما استجابة لحوافزه واهتماماته بل أنه مضطر لذلك حتى يضمن
 .التلميذ موجها نحو النقطة رضا المدرس واستحسانه وبذلك يصبح نشاط
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  هتمام التلميذ بالمواد التي تضمن النقطة إفال قيمة لهما عنده ويزداد  التكوين والتحصيلأما
 ضالمنخفالجيدة أي ذات المعامل المرتفع وتهمل المواد التي ال تضمن نقاط جيدة بسبب معاملها 

 .تالميذ الشعب األدبية للمواد العلميةمثل ذلك إهمال تالميذ الشعب العلمية للمواد األدبية و

 ( SIMORADE . MAGER)امنا عبر عنه في ه في أقســــــنمارس والتقويم الذي            

﴿ L’évaluation  en question ﴾  ة قائلتينــة الداللــــفي عبارات عميق: 

اإلدارة، الزمالء، اآلباء، : اجلميع يري النقاط ...عندما أمسع كلمة التقومي أخرج قلما أمحرا  ، التقومي الصحيح التنقيط﴿ 
 ﴾ .حصل على معدل القسم أو أنه ال يتابع جيداهذا التالميذ، فالنقطة ختربين عن مستوى التلميذ، هذا ال جيد صعوبات، 

 .يذ حسن هذا منتبه هذا مشاغب، خجولــــــــهذا تلم 

 :وإن هذا التقويم أيضا
 .الحكم على ما قيمة عمل ما ىإلفحص يؤدي  .2

 .أو قياس لنشاط تلميذ لمعرفة مدى تحصيلهم .1

  

 :وهو أيضا ﴾ا ـــــــــر وإصالح وتحديد للقيمة بمختلف عناصرهــــهو وزن وتقدي﴿  

ل عملية تقديرية للتغيرات السلوكية الفردية أو الجماعية والبحث في العالقة بين التغيرات والعوام﴿  

 ﴾ فيهـــــا المؤثرة 
 :أيضا ونقول

 ﴾  هـــه واستقامتدالأقومه أي ما أكثر اعت عوجاجه ويقال ماإح ــــم الشيء أي أصلقو ﴿  
 

هو نوع من األحكام المعيارية التي تصدر على ناحية من نواحي العملية التربوية لبيان مدى ﴿  
ألهداف التي سطرت مسبقا وذلك لدعم الجوانب االيجابية وعالج السلبية اقترابها أو ابتعادها عن ا

 ﴾ .اـــــــــمنه
 .لنصل إلى العالج قرار + حكم + تقدير + قياس + مالحظة هــــو ،،،،   إذن فالتقويم

 ؟؟؟؟(  L’évaluation) هل نقول التقويم أم التقييم : مالحظة
 

وأما التقويم حسب عوجاجه إعمل التقويم وهو يعني كما أشرنا سابقا من الفعل قوم وقد نست 
علم االمتحانات والتنقيط يعني كل نشاط يرمي  (  DOCIOMOLOGIE) الدراسات الدوسيومولوجية 

 .تخاذ قرار جيدإإلى تحليل وتأويل نتائج أو عالمات آتية من القياس قصد 
ينحصر في تثمين الشيء أو إعطاء قيمة معينة بمعنى أنه يشمل على  ( L’évaluation )أي أن التقويم

المالحظة والقياس وإصدار القرار وصوال إلى المعالجة وهو ما يسمى بإصالح االعوجاج أو إصالح 
 .اعوجاجهالشيء بعد 
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ين هامين يجمعان ويلخصان مجمل للتقويم ولذا سنحاول أخذ تعريف ةمتعددفي الواقع هناك تعريفات 
 .ريف الواردة في هذا الباباالتع

 :التعريف األول
وترمي إلى إعطاء نتائج محددة تمكن من ، التقويم عملية تربوية يقوم بها المربي باستمرار ﴿   

إصدار األحكام واتخاذ القرارات سواء في شأن المتعلمين أو المحتويات أو الطرق أو الوسائل وحتى 

 (عن كتاب الرواسي) ﴾          .ات التقويم نفسهاأدو

 .. BLOOMحسب بلـــوم  

﴿ التقويم التربوي هو إصدار حكم على األفكار والحلول وطرق التدريس والمواد الدراسية وذلك   

 ﴾ باستخدام أدوات القياس والمحكات والمعايير 
 : حسب ديكـــــــوثال

 ﴾تطابق مكتسبات المتعلم مع أهداف التعليم قصد اتخاذ قرار ﴿ التقويم التربوي عملية دراسة مدى 
 " حسب توماس هاستنجس وزمالئه 

 ﴾﴿  التقويم يستخدم لتحسين التدريس والتعليــــــــــــم 
يتضح من خالل ذلك أن التقويم لم يعد سلوكا يمارس من قبل المدارس يراد منه مدى تحصيل التلميذ 

 (صناق –متوسط  –حسن ) وإصدار 
 :0000ديكتال ل أخر  تعريف 

التقويم هو جمع مجموعة معلومات وجيهة صالحة وكافية لبحث درجة المطابقة بين هذه ﴿  
المجموعة من المعلومات ومجموعة مقاييس مطابقة لألهداف المحددة في البداية أو معدلة خالل العملية 

   .  ﴾من أجل أخذ القرار

 :مهاهلتقويم وظائف متعددة من أل 

موافقتها لنمو الفرد أو ما يسمى دى رسة ومدة التي تتبناها المييملالحكم على قيمة األهداف التع .2
 .عـــــــــــبحاجات الفرد وحاجات المجتم

 . يةـــــــــداف التعليمـــــــــــــــتوضيح األه .1

 . ذــــــيوة واضعف في عمليات التنفـــــــمعرفة نواحي الق .3

 . م على معرفة التالميذ ومعرفة قدراتهمـــــــــــمساعدة المعل .4

 . مساعدة المعلم على إدراك مدى فاعليته في التدريس وفي تحقيق األهداف .5

 . قـــــالتي تطب ةالتربوية التجارب ــــــــمعرفة مدى فاعلي .9

 .ربويةة عن الظروف التي تحيط بالعملية التـــــتقديم معلومات أساسي .7

 .ةــــــالواضح فداـــــــــــباألهاالرتباط  . أ
 . يشمل كل األهداف التي تتضمنها العملية التربوية أنالشمول  . ب

 .يــــــــم الذاتـــــــــتسهيل عملية التقوي . ت

 .مـــية التعليم والتعلــــــــتعمل على تحسين عمل . ث

 .ادالـــــم عــــــــــــــأن يكون التقوي . ج

 .ةــــه وأدواته عمليـــــــــــأن تكون أساليب . ح
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 مدى مالءمة   -2      مالءمة الطرق لألهداف    -2      عالقة الهدف          -2االختيار        -2

 أدوات تقييم              لمحتوى                                     األهداف                           با 
 مدى دقة  -1         مدى تحكم المدرس     -1        مدى مالئمة الوسائل   -1..         التحديد -1

 ياغة األسئلةص       في الطرق                               واألدوات المستعملة                           
 مالءمة شروط -3              تنظيم المحتوى                                        -3التصنيف         -3

 اإلنجاز                                                                                                
 معايير اإلتقان -4                                                    مالءمة المحتوى -4                    

 المطلوبة              لمستوى التالميذ                                                                 

   2-1 

في التربية، ونظرا لتعدد وتباين  ةت المستعصيإن التقويم كان وما يزال يشكل إحدى اإلشكاليا        
 :االختبارات التقويمية و طرق تأويل معطياتها فإنها تقوم على منظورين أساسيين 

 هو أكثــــــر ارتباطـا وانسجاما مــع استراتيجية ..منظور قائم على األهداف  ◄

 ..التقييم التكويني     
 هو أكثر ارتباطا وانسجاما مع استراتيجيــة   .. ومنظوم قائم على قياس الفروق الفردية  ◄

 .التقييم التجميعي    

 1- 3-1  

تعلم معين لنحصل على بيانات ومعلومات عن قدرات / هو إجراء عملي نقوم به في بداية تعليم
بإجراء  ومعارف ومهارات ومواقف التلميذ السابقة والضرورية لتحقيق أهداف هذا التعليم ونقصد

عملي أن المدرس والتلميذ ينجزان أعماال وأنشطة والهدف منها التأكد من مدى االستعداد لفعل تعليمي 
التعلم أن هذا التقسيم متعلق بأهداف المكتسبات السابقة أما البيانات / ة التعليميجديد كما نقصد بدا

ييم والذي سيتيح لنا اختيار أهداف والمعلومات فإننا نقصد بها كل ما يحصل عليه بعد إجراء هذا التق
 :نذكر منها هأو وسائل تعليمية، تعلمية، أو محتويات مالئمة، من بين أهداف

وع التقويمـــموض  
 

؟؟درســكيف ن  
 الطرق والوسائل) 

 )° ) °)  

 

؟؟ ماذا ندرس  
( المحتوى)   

؟؟  لماذا ندرس  
(األهداف)   

 

ةــــــلنتيجا  
(التقويم)   
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◄  

  معرفة الحصيلة النهائية لما تلقاه التلميذ في تعليم سابق وباألخص العناصر التي سنحتاجها في
 .المقرر الجديد

 لقدرات لدى التالميذ التي ستمكنهم من إنجاز مهام وأنشطة مختلفةتشخيص المهارات وا. 
 ات التالميذـــــــــات بين مستويــــــــــــتحديد طبيعة الفروق. 

◄  

  رف أو اعن طريق تبيين جوانب النقص في المع ةدراسالمن معرفة نقطة انطالق  األستاذيمكن
 .ميذ وتحديد العناصر المكتسبة أو التي ال يعرفهامهارات التال

 يمكن اختيار األهداف وتحديدها بناء على المكتسبات السابقة للتالميذ ومستوياتهم. 

 من اإلفصاح  ذإن التنقيط في التقييم التشخيصي ليس هدفا أساسيا حتى ال يتخوف التلمي :مالحظة 
 . عن ضعفه أو نقصه         

2- 3-1 

ويسمى اآلني البنائي، وهو يتم أثناء عملية التعلم، فالمدرس عندما يقوم بالتدريس يقطع مسارا 
منظما على شكل مقاطع متناسقة يكون قد خطط لها وفق األهداف التي سطرها، ويأتي التقييم 

 .التكويني أداة لضبط هذه المقاطع وتصحيحها
نشأ عن سؤال أساسي ينبغي أن يضعه المدرس في االعتبار عند القيام بأية إن هذا النوع من التقييم ي

 هل يتابع التلميذ بكيفية مالئمة مقاطع الدرس ؟؟؟؟؟؟.....    عملية تدريسية مفاده
جابر عبد الحميد جابر وآخرون يزود المعلم والمتعلم  /دالتكويني وكما يقول  مفإن التقييومن ثم 

عن أخطاء التلميذ ومعدل تقدمه ومستوى تحصيه المقبول ومدى ( راجعةتغذية ) بتغذية مرتدة 
 .تحقيقه لألهداف التعليمية

فيحدد الوظيفة األساسية للتقييم التكويني من خالل المعطيات    Delandsheereأما دوالنشهير 

 :التالية
 .يخبر كال من المدرس والتلميذ عن رجة تحكمها في تعليم معين .2
 .وأين يجد التلميذ صعوبات في التعليم يكتشف المدرس متى .1

 يكتشف التلميذ بنفسه طرق تمكنه من التطور عن طريق تصحيح مساره إن التقييم التكويني .3

 :إجراء عملي يرمي إلى تحيد    

 درجة مواكبة التلميذ للدرس .4

 .مدى الصعوبات التي يمكن أن تصادفه خالل الدرس .5

 .ه الصعوبات من أجل بلوغ األهداف المرجوةيقدم أجوبة عن كيفية التصحيح ومعالجة هذ .9

◄  

 :في وضعيات مختلفة منها مالمدرس إلى هذا النوع من التقيي أيلج     
 أن ينتقل من مقطع إلى مقطع آخر حتى يتأكد من تحكم التلميذ في المقطع  دإذا كان يري

 .سبق وأن خطط أهدافا إجرائية لدرسه فالمدرس قد  ، السابق
  التلميذ ولذلك فإن التأكد من تحقيق  بهاوهذه األهداف مؤشرات على اإلنجازات التي سيقوم

معينة لكي  ةهدف إجرائي ما يتم بواسطة إلنجازات سريعة وآنية يقوم بها التلميذ في لحظ
أهدافا معرفية وأنجز مرحلة فإذا ما رسم المدرس .. يبرهنوا على تحكمهم في الهدف المحدد 
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من تدريسه لتحقيقها فإنه يلجأ إلى تمرين أو أنشطة تمكنه من االنتقال إلى أهداف تتعلق 
ونفس اإلجراء يقوم به إذا أراد . المعرفة لتصحيح جوانب النقص ىبالفهم أو الرجوع إل

 .االنتقال من الفهم إلى التطبيق في التحليل

 عاجلة، : اـــــمن مميزاتها أنه –تمارين وأنشطة  -ات خاصةطبيعة هذا التقييم تتطلب أدو
 :التالية لتحقق ذلك تاألدوا ىويمكن أن يلجأ إلآنية، جزئية، واضحة، مالئمة، تمييزية 

 الرسوم أو جداول المطلوب قراءتها أو ملؤها بمعطيات. 

 الخ...األسئلة ذات االختيار المتعدد 

يمكنه من قياس مستوى التالميذ في أي مرحلة  ■

 من مراحل الدرس التي يقطعها

يمكنه من معرفة مدى فعالية الطرق والوسائل  ■

 المستعملة في التدريس

 ةيمكنه من معاينة ما تم تنفيذه من خالل العملي ■

 .التعليمية

التغيرات واستدراك  يمكنه من إصالح وتصحيح ■

 نقاط الضعف بالتدرج

 

يبين ه نوع الصعوبات التي تعترضه خالل درس أو مجموعة  ■

 .دروس ومدى تحكمه فيها

 يتيح له إمكانية التعرف على درجة مسايرة المهارات والقدرات ■

 .يمكنه القيام بتقويم ذاتي لمجهوده وتصحيح مساره  ■

 .ليه بنفســهيمكنه من إدراك ما قام به وحصل ع ■

 .يحثه على تحسين مستــــــــــــواه  ■

 .يضمن تقدمه وينمي قدرته على التقويم الذاتــي ■

3- 3-1 

يستخدم عادة في نهاية عملية التعليم قصد التحكم على نتائج الدراسة و  و هذا النوع من التقويم

نهاية الدرس ، نهاية الثالثي ، نهاية سنة أو مرحلة ) حقيق األهداف المسطرة معرفة مدى ت إمكانية

، و من ثم فهو ال يهتم بهدف واحد بل مجموعة من األهداف المختلفة و المتنوعة في نفس ..( 

أكثر أنواع التقويم استخداما و يعتمد في غالب األحيان على جانب التحصيل لدى  يعتبرالوقت ، و 

 ..تخدما في ذلك وسائل االختبارات المتعددة التالميذ مس

 

 الخبرات
 

 التقويم
 

 التحسين
 

 األهداف
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◄  

  التالميذ و  النجازاتتتعلق بأهداف عامة ألنه يتيح مالحظات تطورات و توجهات عامة
 .ميذو السلب في التكوين الذي تلقاه التل اإليجاببأخص ما يتعلق بجوانب 

  على تساؤالت مثل  اإلجابةانه يمكن من: 

 هل أهداف التدريس مرتبطة فيما بينها بحيث تحقق هدفا عاما ؟؟ .2

 ما نتوخاه في نهاية الدرس ؟؟ إلىهل مراحل التدريس تقود  .1

 هل وسائل التعليم المستعملة حققت الهدف النهائي ؟؟ .3

          

 . تحديد مستوى التالميذ والفروق بينهم◄ 

 .   الق الدرســــتحديد نقطة انط◄

 .   تفاعالتالف ــالكشف عن المواق◄

 .  تقديم بعض الحول لمعالجة النقائص◄

 وض، إنجازاتأسئلة، فر) قبل الدرس  ■

 .ةــــوأنشط ةفي بداية الدرس أسئل ■

  في دورة دراسية أو وحدة تعليمية مهام  ■

 . ةـــــــــــــــمفتوح   

 .لدرسلالتعرف على مدى مسايرة التالميذ ◄

 . قــــالكشف عن الصعوبات والعوائ◄

 .  ح المسارــــــــتعديل وتصحي◄

 . يـــالفعل التعليم التحكم في العناصر◄

 .ل آلخرــــــعند انتقال من عم ■

 .رىــــخألنتقال من أهداف االعند  ■

 .أسئلة جزئية مالئمة لألهداف اإلجرائية ■

 .والمحققة ةقياس الفروق بين األهداف المرجو◄

 .يــقياس العالقة بين عناصر الفعل التعليم◄

 . مــــتائج التعلقياس مستوى التالميذ ون◄

 .نــفتح قنوات تواصل بين المعنيين بالتكوي◄

 . عند نهاية وحدة تعليمية أو دورة دراسية ■

 .ة ــــــــاألسئلة تركيبية وشامل ■

 .ســــــياألهداف العامة من التدر ■

   3-1   

ت الحياة التوقف في محطات معينة يتطلب أي نشاط يقوم به اإلنسان في أي مجال من مجاال 
قصد التحقق من مدى التقدم الذي أحرزه، وتحديد نوع المشكالت التي يمكن أن تكون قد أثرت في 

هو أهم محتويات المنهاج، فبواسطته يمكن ، في المجال التربوي فإن تقويم تعلم التلميذ  نتائج هذا النشاط
. الحكم على مدى صالحية األهداف التربوية، وكذا المقررات الدراسية، الطرق والوسائل التعليمية

، ليس خطوة من خطوات العمل التربوي، وإنما هو عملية مستمرة في جميع األنشطة  فالتقويم إذن
 :ة المختلفة منهاالتربوية المختلفة، تجيب عن مجموعة من األسئل
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كيف نحدد أثر ما درسناه ؟ كيف نتحقق من حدوث عملية التعلم ؟ ما مدى حدوثها؟ ما هي العوائق التي 
 .إلى غير ذلك من األسئلة ذات العالقة بالعملية التربوية ؟  حالت دون تحقق العملية التربوية

أن تحسن من مستوى القرارات التي ويتجلى دور التقويم في اإلجابة عن هذه األسئلة التي من شأنها 
كما تساعد في تقدير . يتخذها المعلم من خالل كونها تزوده بمعلومات موضوعية يستطيع أن يستند إليها

 .نظام التدريس نفسه، ومنه النظام التربوي ككل
 :و من أهم مجاالت التقويم التربوي نجد 

 ..من خالل تقويم: تقويــــــــم التلميذ  .2

 راسي تحصيله الد.. 

  مهاراتـــــه.. 

  اتجاهاتـــــه.. 

 ميولـــــــه. 
 ..من خالل تقويم: تقويــــــــم المعلم  .1

  أدائه المهنـــي.. 

 ..من خالل تقويم :  تقويم طرائـــق التدريس  .3

  الطرق المستعملة.. 

  مدى تحكم األستاذ في الوسائل.. 

 ..من خالل تقويم : التعليميـــة  الوسائلتقويم  .4

  مالءمة الطرق لألهداف  مدى.. 

  مدى تحكم األستاذ في الطرق و الوسائل.. 
 

 ..من خالل تقويم  :تقويم المنهج الدراســي  .5
   مدى مالءمة المنهج لألهداف.. 

 

   4-1 

◄

فأي عمل ناجح البد من أن . وح الرؤيةمما ال ريب فيه أن تحديد األهداف يساعد على وض 
و إال أصبح العمل نوعا من المحاولة والخطأ التي . يكون موجها نحو تحقيق أهداف محددة ومقبولة

تعتمد على العشوائية واالرتجال وفي هذا ضياع للوقت والجهد والمال، مما ال تستطيع طاقتنا تقبلـه أو 
 .ألمر هي ما نود أن نتجنبه في تدريسنا هذه العشوائية في حقيقة ا. تتحمل عواقبه

  -أ

o  معلومات، مهارات، طرق )ماذا نختار من المعرفة والخبرات اإلنسانية المتفجرة المتراكمة
 لنكسبه ألطفالنا؟( تفكير، اتجاهات وعادات وميول وقيم

o  على التكيف اإليجابي مع مجتمعه في حاضــره ومستقبله أي الخبرات الزمة للتلميذ لكي نساعده
 .؟  وأي الخبرات الماضية نتيحها لهم ؟
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  -ب

o    إذا كان من أهداف المعلم تزويد التالميذ بمهارات أو طرق أو اتجاهات معينة، فإن ذلـــك 

 ويحـدث . اختيار أنواع النشاط التعليمي التي يمكن أن تحقق هذه األهداف سيساعد المعلم على  
 كثيرا أن نخطئ في تدريسنا في اختيار النشاط المناسب ربما ال لسبب إال ألننا ال نعرف على  
 .وجه التحديد ما هية األهداف التي نطمح في الوصول إليها      

  -ج

 ،"عملية تشخيصية وقائية عالجية تستهدف تحسين عملية التعليم والتعلم" التقويم  
وإذا كانت هذه هي وظائف عملية التقويم ، فالبد أن يكون هناك أساس نبني عليه أحكامنا، وال يمكن أن 

تحدد فاألهداف المحددة هي التي س. نبني تقويم تدريسنا سوى على األهداف التي نتفق عليها ونرتضيها
ماذا نقوم ، وفي الوقت نفسه فإنها ترشدنا إلى اختيار أنسب الوسائل واألدوات التي تصلح لتقويم ما " 

 .نهدف إليه

اتفق خبراء المناهج وطرق التدريس والقياس والتقويم على تصنيف األهداف التعليمية في اجتماع لهم  
،  Affective، واالنفعالي Cognitiveاغو إلى ثالثة مجاالت هي المعرفي في جامعة شيك 2659عام 

 .Psychomotorوالنفسحركي 

، مع أننا ةالمعقدة بصورة إجمالي متأتي أهمية هذا التصنيف من صعوبة التعامل مع شخصية المتعل 
ط نعرف أن الشخصية كل متكامل وفريدة في خصائصها، بمعنى أن الهدف من التصنيف التبسي

 ..والتسهيل للمجاالت، ال الفصل بينها

 The Cognitive Domain : أوال  

 
ويصنف بلوم . هو المجال الذي يتعلق بتذكر المعرفة، كما يمتد لتنمية القدرات والمهارات العقلية    

Bloom  التطبيق، ثم الفهم، ثم  ىإل( المعرفة)وزمالئه هذا المجال إلى ست مستويات تتدرج من التذكر

 .، ثم التركيب، ثم التقويمل التحلي
 : Knowledge- Recallالتذكر  -مستوى المعرفة .0

التركيز هنا على تذكر حقائق فرع من فروع المعرفة، ومصطلحاته ومبادئه وتعميماته وقوانينه       
 .لتعليميةونظرياته، ويكون هذا التذكر بنفس الصورة أو الصيغة التي عرض بها أثناء العملية ا

    :أمثلة@ 

 .. أن يذكر التلميذ أسماء ثالثة من العلماء العرب أو المسلمين 

 .. أن يكتب المتعلم أسماء األنهار في العراق في زمن ال يزيد عن دقيقتين 

 .. أن يتلو المتعلم صورة الصافات دون أي أخطاء 

 :Compréhensionاالستيعاب  –مستوى الفهم  .2



51025102  

 

 12 

ي هذا المستوى أن يعبر عما درسه من أفكار تعبيرا يختلف عما أعطي له، أو يستطيع المتعلم ف     
عرض عليه أثناء الدراسة، ويشمل هذا أن يصيغ الفكرة بلغته، أو أسلوبه الخاص بشرط توفر الدقة 

 .. واألمانة، أو أن يقوم بشرح وتلخيص وإعادة تنظيم الفكرة
    :أمثلة@ 

 .. جم والكتلة والكثافة إلى عالقة رياضيةأن يحول المتعلم العالقة بين الح 
 أن يلخص المتعلم خواص الهيدروجين التي قرأها في الكتاب المدرسي بلغته الخاصة 
 أن يصف المتعلم بلغته الخاصة العالقة بين الحيوان والنبات بعد قراءة المقالة الواردة  

 في المجلة العلمية المدرسية       
 :Applicationمستوى التطبيق  .0
يستطيع المتعلم في هذا المستوى أن يستخدم ما درسه من معلومات في مواقف جديدة تختلف عن      

 المجردات في مواقف واقعية متلك التي تم فيها عرض المعلومات أثناء دراستها، ويشمل ذلك استخدا
ها ال تتعدى حقيقة األسئلة في هذا المستوى قابلة للتضليل، بمعنى أنها قد تظهر بمستوى التطبيق ولكن 

مستوى المعرفة، وقد يعود السبب إلى إعطاء المعلمين أسلة مماثلة تماما لألسئلة الموجودة في الكتاب 
كما يحث عندما يعطي المعلم مسألة تشبه تماما مسألة محولة في الكتاب، فقط يغير أحد أو . المقرر

 .بعض األرقام الواردة فيها
ن معظم ما يتعلمه التلميذ في المدرسة هو توظيفه في الحياة العملية، يؤكد بلوم أن الغرض األساسي م

 .بمعنى أن فعالية عملية التعلم تظهر من خالل تطبيق ما يتعلمه المتعلم
    :أمثلة@ 

 ..  أن يفرق المتعلم بين الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية 
 ..األحماض من بين مجموعة من المواد مأن يميز المتعل 

 :Analiysisتوى التحليل مس .1
على تجزئة الموضوع إلى مكوناته األساسية أو  ويعرف وصول المتعلم إلى هذا المستوى بقدرته  

بين هذه األفكار  تأجزائه، بحيث يتضح التدرج الهرمي لألفكار الرئيسية فيه، وتتضح العالقا
 (إلى إدراك الجزئيات أي أن تفكير الطالب هنا ينتقل من إدراك الكليات)واالرتباط بينها 

 :أمثلة@ 
 إلى فلزات والفلزات بعد معرفته للخواص العامة لكل منها( العناصر)المواد  التلميذأن يصنف  
 .. نخصائص الحديد بعد معرفته لخصائص المعاد مأن يعدد المتعل 
 : أن يستخلص المتعلم األساس الذي بنيت عليه تسمية المركبات الكيميائية التالية 

 .يــــــــــــة، الماء الملكــــــــــــودا الكاويالص   
 :Synthesisمستوى التركيب .0

يصبح المتعلم قادرا في هذا المستوى على جمع عناصر و أجزاء لبناء نظام متكامل أو وحدة جديدة، 
 أي أن تفكير)فمن معلومات أو عناصر يرتبها ويربط بينها، يتوصل إلى تركيب لم يكن موجودا قبال، 

  (الطالب هنا ينتقل من إدراك الجزئيات إلى إدراك الكليات
لوحدة  طالتخطي: مثل)، أو التوصل إلى خطة للعمل ريدخل في هذا التعبير والكتابة عن المشاع  

 .، أو كتابة قصة حول موضوع معين أو إنتاج شعري(دراسية
  :أمثلة@ 

 :يئي التاليأن يتوصل المتعلم إلى السلسلة الغذائية في النظام الب 
 الصحفية العلمية، ويعد مقاال بذلك المقاالتأن يتابع المتعلم  
 ..من دراسته لعدد من المعادن  نأن يستخلص المتعلم خصائص المعاد 
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 :Evaluationمستوى التقويم . 0
وهو الحكم الكمي والكيفي على موضوع، أو طريقة، في ضوء معايير يضعها المتعلم أو تعطى له،    

ذا إصدار األحكام في ضوء معايير داخلية مثل التناغم وعدم وجود تعارض، أو في ضوء ويشمل ه
 مثل عدم معارضة قيم وعقيدة المجتمع( أي خارجة عن الموضوع نفسه)معايير خارجية 

 :أمثلة@ 
 .. أن يعطي المتعلم رأيه في أنواع األطعمة التي يتناولها من حيث أهميتها لجسم اإلنسان 
 .. ضعف في العمود البسيطلعلم جوانب اأن يميز المت 

 :يمكن لتصنيف بلوم للمجال المعرفي أن يستخدم كأساس لما يلي  
 . مــــــصياغة أهداف التعليم والتعل -2
 .اـــالتأكيد على المستويات العقلية الدني -1
 .درس ــــــــــإعداد خطة ال -3

 Psychomotor Domain  : ثانيا  

ة الحركية والتنسيق بين ـــــاري، خاصة ما يتصل بتنمية الجوانب الجسميـــــهو المجال المه◄

 .. اتــــــــــــالحرك
 ي تصاحب الخصائص المعرفية والوجدانية ــــــاألهداف التعليمة في المجال النفسحرك ◄

 
  تصنيف زايسZais 

و مفيدا لصياغة األهداف التعليمية النفسحركية، مبسطا هذا المجال، يبد تصنيفا   Zais أورد زايس   

 :وجعله من أربع مستويات هي
 .. رــــــــــــمالحظة أداء شخص ماه -2
 .. ارةـــــــــــتقليد العناصر األساسية للمه -1
 .التمرين، ويتضمن تكرار تتابع عناصر المهارة، مع تقليل الجهد المبذول في األداء  -3
 .. انـــــمع احتمال زيادة هذا اإلتقإتقان المهارة  -4

  Anita Harrow 

 :يقسم هذا التصنيف المجال النفسحركي إلى ست مستويات هي  
 :Reflex Movementsالحركات االنعكاسية  -0
هي حركات ال إرادية بطبيعتها، وتظهر في مرحلة مبكرة من العمر، سواء كانت منعكسات الحاجات  

 .ة، أو منعكسات حفظ التوازن والحركات الدفاعيةاألساسي
 :Fundametal Movementsالحركات األساسية  -2
ي ـــتنشأ من تجمع حركات منعكسة في أنماط أساسية، بها في أداء الحركات اإلرادية مثل المش 

 والجري والقفز والرفع والجذب وتناول األشياء
 :Perceptual Abilitesالقدرات الحركية الحسية  -0

يحتاج المتعلم أن يدعم هذه القدرات بالنضج، وخبرات التعلم المناسبة التي تصل به إلى رجة من 
التحمل والمرونة، تجعله يؤدي النشاطات الحسية بمهارة، مثل القدرة على التمييز حسيا بين أشياء 

 كرة مثالمتشابهة كقطع العملة مثال، أو القدرة على التنسيق بين اليد والعين للقف ال
 Physical Abilites القدرات الجسمية  -1
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هي الحركات التي تتصف بالقوة والرشاقة والمرونة والتحمل، ولذلك فإن األهداف بهذا المستوى تركز  
كما أن الخبرات التعليمية هي التي تذهب . على النمو الجسمي السليم للقيام بحركات في مستوى أعلى

 جسميةالقدرات الحركية الحسية وال

 Skilled Movementالحركات الماهرة  -0
يتوقع من المتعلم في هذا المستوى أن يكون قادرا على القيام بمهارات حركية عالية، كأن يكون المتعلم  

 3كلمة في الدقيقة بما ال يزيد عن  33بعد ثالثة أشهر من تدريبه على الطباعة قادرا على طباعة 

 .. ة في الجمبازأخطاء، أو أن يتقن حركة الشقلب
 
 Nondiscursive Communication Movementsالتعبير الحركي المبتكر -0
بعد أن يكتسب المتعلم المقدرة على أداء الحركات الماهرة، فإنه قد يستطيع االبتكار واإلبداع في أداء  

وصيل معاني الحركات، بحيث يضفي عليها تعبيرا وإبداعا وجماال، مثل حركات المتعلم االبتكارية لت
 .. لآلخرين في تمثيلية درامية على المسرح المدرسي

 Affective Domain  : ثالثا  
 م ــــهو المجال الذي يحوي أهدافا تصف تغيرات في االهتمامات واالتجاهات والميول والقي◄
 ...( مثل كتابة أو قراءة)المصدر الصريح ◄
 ..كن مالحظته، ويمكن االستعانة بتصنيف بلوم وزمالئه الفعل أو المصدر يكون سلوكيا يم◄

   5-1   

ويتوقف اختيار األسلوب على . توجد عدة أساليب لجمع المعلومات والبيانات في المجال التعليمي 
تنوعت الهدف من التقويم، لذا البد من اختيار األسلوب أو األساليب األكثر مناسبة للهدف، وكلما 

 .. األساليب كان ذلك أجدى التخاذ القرارات المناسبة
 :، دون التعرض إلى تفاصيل شرحها وهيبويمكن هنا ذكر بعض األسالي 

 .. نتائج تقديرات التالميذ .2
 .. االستبيانات والمقابالت الشخصية .1

 ..  المالحظات الخارجية .3

 . . آراء المدرسين والعاملين بشكل مباشر في النظام التعليمي .4

 :لألسلوبين األول والثاني لبعض التفاصي ■

 نتائج تقديرات التالميذ : 

 ون ــــــــتعلق األمر هذا بتحليل النتائج التي تفرزها هذه التقديرات، وعندما تكسواء 
التقديرات صحيحة، ستلقى ضوءا كبيرا على سير العملية التعليمية، وتبرز تلك األهداف التي تحققت 

وقد تكشف النتائج عن عد األسباب الكامنة وراء عدم تحقق األهداف، ومن ذلك على  والتي لم تتحقق،
 : سبيل المثال
 عدم مالءمة األهداف لهذا المستوى من التعليم، أي غير واقعية. 
 طرق التدريس ال تتماشى واألهداف . 

 المقررات الدراسية غير مشبعة باألهداف المراد تحقيقها . 

 تالميذاستبيانات ومقابالت ال : 

 رق ــــــــــإن التغذية الراجعة من التالميذ فيما يخص آراءهم وخبراتهم حول الط
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التحسين والتطوير، ويمكن معالجة  لوالوسائل والمقررات الدراسية ذات فائدة للنظام التعليمي من أج
تحقق ذلك آخذا وهناك طرق كثيرة بأسلوب التنوير، هذه اآلراء والخبرات إما بالطريقة الموضوعية أو 

كما أن مقابالت التالميذ .  LIKERTليكرت معظمها من حقل قياس االتجاهات، من مثل مقياس 
، وعيبها الوحيد، أنها تالشخصية تمكن من الغوص أكثر في أعماق مجاالت خاصة من االهتماما

 .تستغرق وقتا طويال

   6-1   

فالقياس هو . معناه من التقويم، فهو الذي يتيح للتقويم أن يستخلص النتائـجإن القياس أضيق في  

أما التقويم فهو الحكم على  .مقارنة فرد في مجموعة ما، وتحديد لمركزه في هذه الصفة وهذه المجموعة

 .مدى تحقق أهداف تربوية في نظام تعليمي معين

 :ـــــــمجــــــــــدول يبين العالقة بين القيـــاس والتقوي

  وسيلة للتقويــــــــــم. o  الحكم على مدى تحقق األهــــداف. 

  يهتم بالنتائج الملموســــــة . o  يهتم بالنتائج الملموسة وغير الملموسة في

 .الشخصية والنمو الفـــــردي 

 الصورة المبسطة : أهم ما يراعي

 .المهارة  لتحصيل المادة أو

o  يراعي التغيير الواسع المدى في الشخصية

 .وطرق الوصول إلى األهداف المهمــة 

  ( .التحصيــــل) يقيس الجزء o  سلوك المتعلم، مقارنــة ) يشمل الكل

 ( .قدرته، ميوله، استعداداتــــــه

 

 

 

 

 

 :إذن فالتقويم

 مــــــحك  +    ر ــــتقدي   +     اس ــــقي    +  ــــة   مالحظ

 

 حــناج              جيــد              عالمـــة                 متحـــان  إ     
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